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 ناساندن
 

 
 2011(ی صاڵی 1رێكخراوێكی كىردصتاهیە بەگىێرەی یاصای ) :-SOACرێكخراوی ستۆپ ةۆ دژە گەندەڵی

لە فەرماهگەی رێكخراوە هاحكىمیەكاوی كىردصتان تۆماركراوە، رێكخراوی صتۆپ لەبىاری بەدامەزراوەیی 

و عەفافیەت لەهەرێمی كىردصتان  و بەهێزكردوی بىاری لێپرصیىەوە وەی گەهدەڵیكردن و ڕووبەڕوبىهە

و لێپرصیىەوە و  كاردەكات، ئەویػ لەرێگای پاڵپغتی بۆ بەهێزكردوی دامىدەزگاكاوی تایبەت بە چاودێری 

رە و بەعداری كردن لە فغا و دروصتكردوی هەماهەهگی لەگەڵیان، هاوكات چاودێریكردن هەهێغتنی گەهدەڵی 

و جێبەجێ كردوی پرۆژەی درێژخایەن لەو بىارە. ئۆفیس ی صەرەكی رێكخراو لە هەولێری پایتەختی  مەدەهیەكان 

 هەرێمی كىردصتاهە.

 

 

لە كۆمەڵێك  2017لە صاڵی  كىردصتاهیەتۆڕێكی  ةۆ شەفافیەت و سەروەری یاسا: تۆڕی تارگێت

وە، ئێضتا تۆڕی تارگێت بە هاوكاری رێكخراوی رێكخراوی كۆمەڵی مەدەوی و چااڵكىان و رۆژهامەهىش پێكهاتى 

( كار لە صەر چاودێری ئاصتی جێبەجێ NEDصتۆپ و پاڵپغتی صىدوقی هیغتماوی ئەمریکی بۆ دیمىکراس ی )

 كردوی یاصای مافی دەصتكەوتنی زاهیاری دەكات.

 
 

ابازرگاوی( یە دەزگاێکی تایبەتی قازاهج هەویضتە )ه :NED  -سندوقی نیشتامنی ئەمریکی ةۆ دیمىکراسی 

دەمەزراوە بە ئاماهجی گەعەکردن و زیاتر بەهێزکردوی دیمىکراس ی لەصەراوضەری جیهان .  ٣٩٨١کە لەصاڵی

بەعێىەیکی صەرەکی الیەن کۆهگرێس ی وەاڵیەتە یەکگرتىوەکاوی ئەمەریکا عایضتە دارایەکان لەبىدجەی وەاڵت 

( واڵتی جیاواز   پاڵپغتی لەو ٩١بەخغین لە ) (٣٢١١)ئەم دامەزراوەیە صااڵهە زیاتر بە . بۆ دابین دەکرێت

صەربەخۆکان پێغەکەظ دەکرێً کە  ئاماهج و  -پرۆژاهە دەکات کە الیەن ئەو رێکخراو و گروپ هاحىکىمییە 

کارکردوی باڵوکردهەوەی و چەصپاهدوی دیمىکراصییە. دەزگاکە لەالیەن ئەهجىومەهێك بەرێىەدەبرێت کە 

 عارەزای چەهدیً بىاری جیاوازی تێدایە کە صەربەخۆن لە بریاردان.کەصایەتی هاودار و پضپۆر و 
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  وی رێكخراوی صتۆپ بۆ دژه كی درێژخایه یه پرۆژهپڕۆژەی ةەهێسكردنی لێپرسینەوە و دەسەاڵتی یاسا: 

مىزی صاڵی  ته  كات، له جێی ده ( جێبهNED)بۆ دیمىكراس ی مریكی  پاڵپغتی صىدوقی هیغتماوی ئه  ڵی به هده گه

 : صتی پێكردوه ده 2015

و  ڵی و پێغێلی یاصا هده ی گه باره  لهراپۆرتی س ێ ماهگی  كاری لەصەر ئامادەكردوی :سیزنی یەكەم و دووەم 

و   و دۆصیه دیكۆمێيتكردوی ئه  له  بىو  بریتی  ، كه وه باڵودكرێته  كه ی پرۆژه چىارچێىه  له چاودێری چاكضازی 

تی داواكاری گغتی و  رۆكایه ش ی )صه ، دواتر پێغكه وه كرێته میدیا باڵوده  ڵی له هده ك گه وه  ی كه دواداچىهاهه به

هێزكردوی  ئاماهجی به دواداچىن، به  و به  وه صتی لێكۆڵیىه به مه ، بهكرا و رێم( ده صپاكی هه ی گغتی ده هصت ده

  كان له رزییه ی راپۆرتی وه وه هاوكات باڵوكردهه ڵی. هده ی گه وه ڕووبىهه و رووبه  وه ی لێپرصیىه پرۆصه

وی پارێسگا و   هجىمه مان و ئه رله هداماوی په رپرصاوی حكىمی و حسبی و ئه بىاوی به ئاماده  پرێضكۆهفراوضێك، به

هدیً وۆرك عۆپ بۆ چاالكىاهان بۆ  هجامداوی چه ها ئه روه صپاكی. هه ی ده صته ری داواكاری گغتی و ده هىێىه

 ڵی. هده ی گه وه هگاربىهه ره وی بۆ به ده ڵی مه كاوی كۆمه وههێزكردوی رۆڵی رێكخرا به

یەكەم، بە هاوكاری تۆڕی ئاصتی لەصەر س ێ ئاصتدابىو، لەو وەرزەدا جێبەجێ كردوی پرۆژەكە سیزنی سێیەم: 

 چىار دووەم، ئاصتی تارگێت چاودێری ئاصتی جێبەجێ كردوی یاصای مافی دەصتكەوتنی زاهیاری دەكرێت، 

لە ھەر  ھەمىاری یاصاکەی( ت بە )دامەزراوەی داواکاری گغتی لە ھەرێمی کىردصتان و پرس یچاالکی تایبە

دروصتکردوی فغارە بۆ ھەمىاری  بەمەبەصتیھەیە،   و صلێماوی عاری ھەولێر و دھۆک و ھەڵەبجە چىار 

ئاماهجە،  یاصای داواکاری گغتی بۆ بەھێزکردوی ئەو دامەزراوەیە و گفتىگۆ لەبارەی باعتریً رێگا بۆ ئەو 

ھاوکات باعتر ڕووهکردهەوەی ئەرکی داواکاری گغتی بۆ رێکخراوەکاوی کۆمەڵی مەدەوی لەپێىاو بەھێزکردوی 

ئاصتی صێیەم، ئامادەكردوی گلۆصەریەك لەبارەی  پەیىەهدی رێکخراوەکان لەگەڵ ئەو دامەزراوە گرهگە.

 وی باظ.ڵی و عەفافیەت و حكىمڕاچەمك و زاراوەكاوی تایبەت بە پرس ی گەهدە

 

 

 ژەستافی جێتەجێ كردنی پرۆ
 

 
  

 ینگەماهەه ەیژنیل ەژ ۆپر  یرشتەرپەس ەیژنیل ةەڕێىەةەری پڕۆژە

 خەتاب عەزیس ئاری عەةدوڵاڵ شادەر  رمانەف

 هەژار سەلیم یىنس حەمەد 
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 پێشەكی

نی زاهیاری لە هەڵضەهگاهدن و عیكاری بۆ یاصای مافی دەصتكەوت راپۆرتیلە  بریتیەبەردەصتت  راپۆرتەیئەو 

اوی بەردەم یاصاكە هەرێمی كىردصتان، چاودێری و لێكۆڵیىەوە لە ئاصتی جێبەجێ كردوی كراوە، ئاصتەهگەك

 .رووهكراوەتەوە

حكىمەتێكی عەفاف و هاواڵتی خاوەن زاهیاری دوو ئاماژەی صەرەكین بۆ بەرجەصتەی  وەك ئاعكرایە

 ەل اتریز  ضتاێئرهگە بۆ بەدیهێىاوی ئەو ئاماهجاهە. دەصتكەوتنی زاهیاری زۆر گ دیمىكراصیەكی تەهدروصت،

 ۆبی تایبەت زامنی مافی دەصتكەوتنی زاهیاریان كردوە، (یاصا)یان بە  لە )دەصتىر( ھاهدایج ەل تاڵ و  (110)

 یانار یزاه ەب دەصتكەوتنی یماف یاصایدا ( 1766) ڵیصا ەل دیصى  یتاڵو  ینیعاوغ یماوەرلەپ ػیجار  مەکیە

 . وەرکردەد

(ی جاڕهامەی 19دەصتكەوتنی زاهیاری وێڕای وەك مافێكی بىەڕەتی مرۆڤ صەیر دەكرێت، لە )ماددەی  مافی

پەصەهدی  1948( كە ئەهجىمەوی گغتی هەتەوە یەكگرتىوەكان لە صاڵی UDHRگەردوووی مافەكاوی مرۆڤ )

پەرەپێداوی مرۆیی  كردوە. مافی زاهیاری وەك "ئۆكضیجینی دیمىكراس ی" هاوهراوە، هەروەها لە راپۆرتی مافی

(UNDP دا بە "عادەماری دیمىكراس ی" هاوبراوە، بەعداری هاواڵتیان لە پرۆصەی بڕیاردان پێىیضتی بە)

دەصتكەوتنی زاهیاری هەیە، دەصتكەوتنی زاهیاری دەبێتە هۆی زیادكردوی چاودێری گغتی لە صەر 

 دەصەاڵتەكاوی حكىمەت. 

)یاصای مافی دەصتكەوتنی زاهیاری لە هەرێمی بەهاوی (ی 11) یاصای ژمارە 2013صاڵی هەرێمی كىردصتان لە 

ئەو یاصایە بە بەراورد بە ئەزمىوی هاوچەكە یەكێكە لە یاصا باعەكاوی  دەركرد،عێراق(  -كىردصتان 

ئەگەر وەك خۆی جێبەجێ بكرێت و رێگری لێىەكرێت كە ئێضتا هەصت بە چەهدیً دەصتكەوتنی زاهیاری، 

ئەو واڵتاهەی كە ئەزمىوی كەمتریان لە صەرەوەری یاصا و  ەمیدا، وەك دەزاهینبەربەصت دەكرێت لە بەرد

هەیە، زۆربەی جار ئەمجۆرە یاصایاهە بە كردەیی جێبەجێ هاكرێت، بە حكىمڕاوی باظ و كلتىری دیمىكراس ی 

 هۆكاری جیاوز وەك:

 هائامادەیی دەصەاڵتە گغتییەكان بۆ عكاهدوی رۆتین. .1

 هەبىوی ئیرادەی صیاس ی. .2

 ەڕۆكی یاصاكان.هاو  .3

 هەبىوی ئامرازی گىهجاوی جێبەجێ كردن، بە تایبەت رێىمایی جێبەجێ كردن. .4
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 مافی دەستكەوتنی زانیاری چیە؟

 و ییگغت زگاەدام و د ەل ەیاهیار یزاه و ەب بەصەرجەم چین و تىێژەكان انیتاڵھاو  یغتنەیاگڕ صتەد ەل ییەتیبر 

 ظەمەئ .داتەد یهجامەئ ەو ەر ەو د ۆ خهاو ەل تەحکىم كارو  ی و کاڵچا و ەب تًەبیو تا سراون ێپار  کانیەتەبیتا

 تیەفافە، عیکردوۆ چەاڵ و ق ەڵیهدەگ یغتنێھەو ه ی ر ەرو ەدادپ یدەىاهێھ ی ئاصاهکار  ۆ ب کێکار ۆھ ەتێبەد

 مىو ە"ھوەك لە یاصاكە هاتىە، .نیبەدروصت د ی ار یداتا و زاه یئاعىا یئاصاو ەب کاتەد مەراھەو ف ر ەبەصتەد

، یتەبیتا ای یگغت یزگاەدام د ەل ی ار یزاه یىاوێھ صتەد ەب ۆ بکات ب ظەغکێداوا پ ەیەھ ەیو ەئ یماف کێصەک

 .داواکار بکات" ەب ظەغکێپ ەداواکراو  ەهامەگەڵب و ەل کەیەداه ەکەصتەد ەضتیى ێپ ۆیەب

 ی ار یزاه یىاوێھ صتەد ەب یماف ەل یباس  ەیەى ێغمە، بکابىو یمر ئە یکۆ ر ەص نیمەچىار  ن ۆ ضیماد مس ەیج

 ەو ەکەڵخ یاویو ژ  ەژاهڕۆ  ی بار کارو  ەب یهدەى ەیپ ەیاهیار یزاه و ەئ ر ە، گتێبژاردبەڵیھ کەڵخ کێتە"حکىمە،کردو 

 ػیاهی یدیتراژ  ای ی جار ەتڵگا یکیەر ەگۆ عاه ۆ ب ەکیەتاەر ەص واە، ئکاتەه یئاعکرا یکەڵخ ۆ ب ەیەھ

 ەضتیى ێبات پب ەى ەڕێب ۆی خ ۆی خ ێ و ەیەد ەیلەو گە، ئێ و ەکەردەص نیزاه ەغیمەھ ۆیە، بەو ەکێپ انیردووکەھ

 .بکات" کەچ ڕ پ نیزاه ەب ۆی خ

 پرنسپە نێىدەوڵەتیەكانی دەستكەوتنی زانیاری 

 باڵوكردهەوەی تەواو )مافی زاهین(. 1

 . ئەركی باڵوكردهەوە2

 . برەودان بەكراهەوە )مافی دەصتكەوتً(3

 . صىىرداركردوی بەدەركاری )إصتثىاء(4

 ێككاریی(. پرۆصەكاوی رێخۆعكردن بۆ دەصتكەوتً )زامنی ر 5

 . تێچىی صىىردار6

 . ئەولەویەتی باڵوكردهەوە7

 . مافی تێهەڵچىهەوە و صكااڵ8

 . پاراصتن پەپڵەتەقێن )صسا و پاراصتن(9

 (؛ مۆدێلێك بۆ یاصای ئازادی زاهین 1999دەربڕیً  ی هەڵمەتی هێىدەوڵەتی بۆ ئازادی19ماددەی )

قی یاصای مافی دەصتكەوتنی زاهیاری چاودێری و لەم راپۆرتەدا بەرمەبىای پروضیپە هێىدەوڵەتیەكان و دە

هەڵضەهگاهدوی دامەزراوە فەرمییەكاوی هەرێمی كىردصتان كراوە، لە راپۆرتەكەدا بەش ی یەكەمی تایبەتە 

راپرصیەك خراوەتە روو كە ، بەش ی دووەم یکردو ێجەبێج ییىماێر  یچىوەرهەدیاصاكە و  مەردەب یکاوەهگەئاصت

یاصای مافی دەصتكەوتنی زاهیاری و ئاصتی لە بارەی  ەر، چاالكىان و پارێسەر( )رۆژهامەوان، تىێژ  لە هێى

بەش ی صێیەم تایبەتە بە چاودێری ماڵپەڕە ئەلكترۆهیەكاوی )پەرلەمان و  جێبەجێكردوی ئەهجامدراوە،

 لە س ێ تەوەر پێكهاتىە، تەوەری یەكەم تایبەتە بە راصپار دەكاویحكىمەت و وەزارەتەكان(، بەش ی چىارەم 
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راصپاردەكاوی عەفافیەتی هێىدەوڵەتی خراوەتە روو، تەوەری صێیەم تایبەتە رپۆرت، تەوەری دووەم تازەتریً 

 بە بەڵگەو دیكۆمێيتەكان.

 یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری لە هەرێمی كىردستان

  ەل نکىردصتا یماوەرلەپ ەجار لمەکیە ۆدا ب ۲۲/٥/۲۱۰۲ ەل  ەک  ە،کھاتىو ێپە مادد (۲۲یاصاكە لە )

 کرا.  هدەصەپ ٥/٦/۲۱۰۲ ەل  هگەد ۆی کەب دواتر ، وکرا  ر ەصەل ۆی گفتىگ داییئاصا ی(۲٥) ەژمار   یغتنیداه

دوای چەهد صاڵێك بەصەر تێپەڕبىوی یاصەكە بە هۆكاری جیاواز عىێىەوەاری جێبەجێ كردوی لەصەر ئەرزی 

ي ڕێىمایى بۆ  پرۆژهوەزیران  یوەىمهجەئ یتیەکاۆ ر ەص ٣٣/٣١/٢١٣٦ یوتەکێر  ەلواقع بەدیار هەكەوت، دواتر 

ي  كه ؛ یه و ڕێىماییاهه پێی ئه ظ كرد. به پێغكه وتنی زاهیاري  صكه جێكردوى یاصاي مافى ده ئاصاهكاریى جێبه

كى ڕاصت و  یه عێىه  كان به ي زاهیاریه وه زرێت بۆ ئه مه رێمی كىردصتان داده زگاكاوى هه گغت دامىده  زاهیاري له

هد  ي چه ڕوو صت هاوواڵتیان. ئیىجا دواي خضتىه ده  هد ڕێكارێكى كارپێكراودا بگاته ي چه ێىهچىارچ  دروصت له

بەاڵم تاوەكى ئامادەكردوی ئەو هد كرا.   صه ئى په بده كى مه یه عێىه  ، به كه ر پرۆژه صه ك له رهج و تێبیىییه صه

 كاری جیاواز كاری پێ هاكرێت.راپۆرتە رێىماییەكە لە رۆژهامەی وەقایع باڵوهەكراوەتەوە و بە هۆ 

 
 یار یزان یوتنەستکەد یماف یاسای یکردن ێجەتێج ۆة تێتارگ یر ۆ کارکردن ت یتیەنۆ چ

 

 اصای یتەاڵصەو د ەو ەىیپرصێل یزکردوێھەب ەیژ ۆ پر  یگاێر  ەل اصای ی ر ەرو ەو ص تیەفافەع ۆ ب تێتارگ ۆڕیت

 ۆ ب دواداچىن ەب یگاێر  ەل کاتەد ەاصاکی یکردو ێجەبێج یئاصت ی ر ێچاود پۆ صت ی کخراو ێر  ی ھاوکار ەب

 ەل یەتیبر  ەکار  و ەئ مەردەب یصتەربەب ضتاێئ یرچەگەئ ،ەاصاکی یکەڕۆ هاو  ەب هدبىن ەپاب ۆ ب کانەزراو ەدام

 یەاصای وەئ ر ەصەکارکردن ل ەل ظەو ەئ یاەڕ ر ەص مەاڵ ب ەاصاکی یکردوەه ێجەبێج ییىماێر  یچىوەرهەد

 ەک تەبیتا یرمۆ ف  یکردوەو، ئاماد ۆییهاوخ یتەبیتا ەیژهیل یدروصتکردو یگاێر  ەل تێتارگ ۆڕیت ،ەصتاو ەو ەه

 وەئ ۆ ب ،ەاصاکی ەیر ێگى ەب ی ار یزاه یداوێپ ر ەصەل کانیەحکىم ەزراو ەدام یتیەار یرپرصەب ەڵگەل تێب ر یکاهگیە

و  ر ەژ ێتى  یچىوۆ ب کیەاپرصڕ  یگاێر  ەباظ بى ل ی ێپ ەاصاکی ییىماێر  یچىوەرهەد ۆی ھەب ۆڕ ت ەرتۆ اپڕ 

 تێىێهگەبضەڵھ ی ار یزاه یداوێپ ۆ ب کانەزراو ەدام یتیەفافەع یتر ئاصت یکێژ ێو تى  نیچ هدەو چ هىوشەژهامۆ ر 

 ەیصتەد ەڵگەل یهگەماھەھاوکات ھ ،ەو ەتەوکراو اڵ ب ەکیەراپرص ی کار ەورد ەرتۆ اپڕ  وەئ ی تر  یکاوەعەبەل ەک

و  کانەیحکىم ەزراو ەدام یهدبىوەپاب یئاصت ر ەصەل ی ار یزاه یرگرتنەو  ۆ بکات ب ۆڤمر  یماف ۆی خەربەص

 .ەهاڵ صا یرتۆ اپڕ  یداوێو پ ەاصاکی یکەڕۆ هاو ەب کانیەرمەف

 ەکییەىماێر  یکردوێجەبێج وکاتەئ ەک ەکییەىماێر  یرچىوەد یکات ەل ەیەھ ەیرهامەب ھاەرو ەھ تێتارگ ۆڕیت

بکات و،  ەاصاکی یکردو ێجەبێج یئاصت ی ر ێفراواهتر چاود یکەیەى ێعەب کانەزراو ەدام مىو ەھ یرکەئ ەتێبەد

 اخىدی کردنەه ێجەبێج ی کار ۆھ ۆ بکات ب دوادچىن ەو، ب تێربگر ەو  کانەزراو ەدام ەل ی ار یزاه ۆ وخەاصتڕ 

 .ڕ مىکى ەک یکەیەى ێعەکردن ب ێجەبێج
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 بەش ی یەكەم

  

 ی جێبەجێ كردنی ئاستەنگەكان

 ی مافی دەستكەوتنی زانیاری یاسا

 

 

 ەکاسای یکردن ێجەتێج یینامێر  ةاڵونەكردنەوەی یاساكە و مەردەة یکانەنگەئاست

کىردصتان  یماوەرلە( پ٣٣) ەژمار  یاصای ە( ب٢١٣١) ڵیصا ەل ەاصاکی ەکردو ێپ مانەئاماژ  کەو  یرچەگەئ

 ییىماێر  ەیو ەکردهەوهاڵ ب ۆی ھەکردن ب ێجەبێج ی بىار  ەتۆ چەه ضتیى ێپ کەو   ضتاێتاکى ئ مەاڵ ب ەکراو  هدەصەپ

 کىردصتان. یعیقائەو  یرمەف ەیژهامۆ ر  ەل ەاصاکی یکردو ێجەبێج

 ێجەبێج ۆ ب کییەىماێر  ەضتیى ێپ ەکراو  ەو ەئ ۆ ب ەئاماژ  ەک ەاصاکی ەیر ێگى ەب ەکردهێپ ەئاماژ  ەییما ەیو ەئ

 یغتنیداه ەل( ٣٣/٣١/٢١٣٦) ی روار ەبە. لتێبکر ەئاماد ئەهجىمەوی وەزیران نیەال ەل ەاصاکی یکردو

 دویهد كر  صه هپ)،ەھاتى  ەکەغتىیداه یدوا ی راو دهەەیاگڕ  ەکرا و، ل ۆ گفتىگ ەتەباب و ەئ رانیز ەو  یوەهجىمەئ

لە كۆبىهەوەی  (٣٣/٣١/٢١٣٦)لە  ،وتنی زاهیاري  صكه جێكردوى یاصاي مافى ده ڕێىمایى بۆ ئاصاهكاریى جێبه

رپرس ی  ت و به رمیی حكىومه بێژي فه یى وته فین دزه صه، رێمی كىردصتان زیراوى هه وى وه هجىمه ئهصەرۆكایەتی 

وتنی زاهیاري،  صكه جێكردوى یاصاي مافى ده بۆ ئاصاهكاریى جێبه ي ڕێىمایى ي میدیا و زاهیاري، پرۆژه رماهگه فه

رێمی  زگاكاوى هه گغت دامىده  ي زاهیاري له كه یه ، و ڕێىماییاهه پێی ئه ظ كرد. به پێغكه ،٢١٣١ ڵیصا ی٣٣ ەژمار 

هد ڕێكارێكى  هي چ چىارچێىه  كى ڕاصت و دروصت له یه عێىه  كان به ي زاهیاریه وه زرێت بۆ ئه مه كىردصتان داده
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  ، به كه ر پرۆژه صه ك له رهج و تێبیىییه هد صه ي چه ڕوو صت هاوواڵتیان. ئیىجا دواي خضتىه ده  كارپێكراودا بگاته

 غتنیداه ًیدوا  ،ەى ڕیب رانیز ەو  یوەهجىمەئ ەل یهدکردوەصەپ یهاغۆ ق ەوات (هد كرا صه ئى په بده كى مه یه عێىه

 ٢/١/٢١٣٧ ی روار ەب ەعىرا ل یوەهجىمەئ یکاویەيیبێت ەیر ێگى ەب ەکییەىماێر  ەب ەو ەداچىهێپ ۆ ب ەک

 واو ەت ۆی خ یکاوەرکەئ کردەد رێىماییەكەی ەیو ەىیهىص یرعتەرپەص ەیەیژهیل و ەئ ەیەى ێع و ەب ،ەهجامدراو ەئ

 ەیاصپاردڕ  رەصەل ەو ەتێوبکر اڵ ب ەکییەىماێر  ۆ وخەاصتڕ  ەغتىیداه و ەئ یبى دوا ضتیى ێو، پ ەکردو 

دوای تێپەڕبىوی زیاتر لە صاڵێك  ،ەو ەتەکراو ەهو اڵ ب ضتاێتاکى ئ مەاڵ ب ،رانیز ەو  یوەهجىمەئ ەیکەغتىیداه

 مەردەب یمەکیە یصتەربەب ەتۆ و، ب ەدروصتکردو  یراوەگیه ظەو ەئ ەک ،ەکراو ەه عیقائەو  ەیژهامۆ ر  ەیئاراصت

گرهگ  یکێو هگاەھ تێبکر  ێجەبێج یباش  ەب ر ەگەئ ەمێئ یواڕ بەب ەک یەاصای وەئ یکردو ێجەبێج ی بىار  ەچىهەه

 ًیباعتر  ەل ەکێکیە ێیەیپ و ەب مێر ەھ یتەحکىم یکاوەزراو ەدام ەل تیەفافەع یزکردوێھەب ەیصۆ پر  ەل تێبەد

 .اصتەڕ هاو  یتەاڵژھۆ ر  یئاصت ر ەصەل ی ار یزاه یىاوێصتھەدەب  یماف ی بىار  یاصاکاوی

 ەڕی باو  یبىوەه ۆی ھەب ػیو ەئ ی ىاصراو ەڵھ یە ەپرص و ەئ ەیو ەغتىێھ ۆ ب ەیەھ کەیەرادیئ ەمێئ یواڕ بەب 

 ەیو ەئ ۆ ب ەو ەتێوبکر اڵ ب ییەىماێر  و ەکات ئ ًیزووتر  ەب کاتەد ضتیى ێپ ت،یەفافەع یزکردوێھەب ەب واو ەت

و  یرمەف ەزراو ەو دام تەزار ەو  یئاصت ر ەصەل تێژر ێبھاو  ەاصاکی یکردو ێجەبێج ۆ ب ضتیى ێپ ی تر  یکاوەهگاو ەھ

 کىردصتان. یمێر ەھ یکاویەرمەهاف

 ەکاسای یکردن ێجەتێج یئاست

 تێتارگ ۆڕیو ت پۆ صت ی کخراو ێر  ەاصاکی یکردو ێجەبێج یئاصت ەیبار ەل ی ار یزاه یرگرتنەو  یصتەبەمەب

 یکردو ێجەبێجەل ار یرپرصەب یویەال  کەکرد و  ۆڤمر  یماف ۆی خەربەص ەیصتەد ەیئاراصت انیکیەداوا

 انۆیخ ەیهاڵ صا یرتۆ پاڕ  ەاصاکی ەیر ێگى ەب مێر ەھ یتەحکىم یکاوەزراو ەدام هدەتا چ ەیو ەئ ینیزاه ۆ ب ،ەاصاکی

 ڵەدوو صا و ەئ ەیماو ەل ەصتەد یمەاڵ و  ەیر ێگى ەب ،ەاصاکی یکردو ێجەبێج ۆ ب نەکەد ەکەصتەد ەیئاراصت

 ەیهاڵ صا یرتۆ راپ یکردوەئاراصت ەب ەبىه هدەپاب یماوێصل یسگاێپار  یوەهجىمەپالهداهان و ئ یتەزار ەو  هھاەت

 .ۆڤمر  یماف ەیصتەد ۆ ب انۆیخ

 تێبەد ۆڤمر  یماف ەیصتەد ەهەدیب مێر ەھ یتەحکىم یکاوەزراو ەدام ەضتیى ێپ ەک ەرتۆ اپڕ  وەل ەباص ی ێج

و  کانیەار یزاه یر ۆ و ج ەکردو  انیار یزاه یداوا شەک هدەچ ڵەصا و ەئ ەیماو ەل ەیو ەئ ر ەصەل تێدابێت ی ار یزاه

 .ەاهیداواکار  و ەئ ر ەصەل انۆیب کانەو ەمداهەاڵ و 

 یال ەل  اڵ صکا کیە هھاە( ت٢١٣٧) ڵیصا ەیماو  ەل ەھاتى  ۆڤمر  یماف ەیصتەد ەیکەمەاڵ و  ەل ر ەتر ھ یکیەال ەل

 ر ەصەل ضتێى ەڵھ ی کخراو ێر  نیەال ەل ػیو ەئ ضتیى ێپ کەو  ی ار یزاه یداوەىێپ ر ەصەل ەکراو  مار ۆ ت وانەئ

 .یماوێصل یسگاێپار  یوەهجىمەئ

 ەیصتەد ەضتیى ێپ ەک ەاصاکی یکردو ێجەبێج یئاصت ەیبار  ەل یماهگ ظەع یرتۆ راپ یداوێپ ەب تەبابەص

 ەیئاراصت یرتۆ اپڕ  کیە ەصتەد ٢١٣٦ ڵیصا ەل هھاەبکات ت یماوەرلەپ ەیئاراصت ۆڤمر  یماف ۆی خەربەص
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 کێرتۆ چ راپیھ ٢١٣٧ ڵیصا ەل ،ەاصاکی یکردو ێجەبێج ی بىار  ەچىهەه ەیبار ەل ػیو ەئ ەکردو  مانەرلەپ

 .ەو ەهاوبراو  ەیصتەد نیەال ەل مانەرلەپ ەتەدراو ەه

و  مێر ەھ یتەحکىم یهدبىوەو، پاب ەکییەىماێر  یکردوەدەب ەصتەى ەیپ ەاصاکی یکردو ێجەبێج اعتر ی

 ەضتیى ێپ ظەکییەىماێر  ەیو ەوکردهاڵ ب یدوا ەچىهک ،ەیکەکۆ ر ەهاو  ەکىردصتان ب یمێر ەھ ی تر  یکاوەزراو ەدام

 .ەکەصۆ پر  یچىوەى یر ەئاصان ب ۆ ب کانیەار یزاه یىکردوێلۆ پ ۆ ب تێدروصت بکر  ەژهیل ًیهدەچ

 

 

 
 مانگ(ی دەستەی مافی مرۆڤ بۆ پەرلەمانی كوردستان 6تی )داتای پێشكەش كردنی راپۆر 

 

 

 رتۆ راپ یكەڕۆ ناو  ڵسا رتۆ راپ یشكردنەشكێپ

0 8106 
 ێجەة ێج مەردەة یكانەنگەئاست

 ەاساكی یكردنەن

1 8107 --- 

 

  
 داتای تۆماركردنی سكااڵ

 
  

 كارۆ ه ەكراو ێل اڵسكا ینیەال كاراڵ سكا ینیەال اڵسكا ەیژمار 

 یار یزان یمەك یامنێسل یسگاێپار  ینەنجىمەئ ستێى ەڵه یكخراو ێر  0

 

 
 1027ئەو دامەزراوانەی راپۆرتی یاسای دەستكەوتنی زانیارییان جێبەجێ كردوە بۆ ساڵی 

 
 

 ڵسا كراوەئاراست یرتۆ راپ ەزراو ەدام یناو 

 8107 -8106 ۆڤمر  یماف ەیستەد پالندان یتەزار ەو 

ئەنجىمەنی پارێسگای 
 سلێامنی

 8107 -8106 ۆڤمر  یماف ەیستەد
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 دووەمبەش ی 

 

 فۆڕمی راپرس ی

 کوردستان دا( یمێر ەھ ەیکەتەاڵسەد ێس  ەل ی ار یزان یدانێپ ی)ئاست

 

 کىردستان دا( یمێر ەھ ەیکەتەاڵ سەد ێس ەل یار یزان یدانێپ ی)ئاستفۆڕمی راپرسی 

یاصای مافی لە بارەی  پارێسەر(  و  )رۆژهامەوان، تىێژەر، چاالكىانبەمەبەصتی وەرگرتنی بۆچىوی 

لە  تۆڕی تارگێت بۆ عەفافیەت و صەروەری یاصا()، و ئاصتی جێبەجێكردویدەصتكەوتنی زاهیاری 

( فۆڕم 130( فۆڕمی باڵوكردەوە و )150) داوە، كەتێیداراپرصیەكی ئەهجامهەرێمی كىردصتان 

هجامدراوە، ئە 1/3/2017تاوەكى  20/2/2017بەتەواوی گەڕێىدرایەوە، راپرصیەكە لە ماوەی 

بەگىێرەی راپرصیەكە دەصتەی مافی مرۆڤ لە پلەی یەكەمی دامەزراوەكاهە بۆ پێداوی زاهیاری، 

 بەمغێىەیەی خىارەوە بىو:ی راپرصیەكە ئەهجامەكاو

 رەگەزی ةەشدارةىان:
 % 77..نێر: 

 % 7772مێ: 
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 تەمەنی ةەشدارةىان:
 % 6.74: 03تا  82تەمەنی 

 % 6777: 60تا  08تەمەنی 

 % .67: 64تا  66نی تەمە

 % 874و زیاتر:  .6تەمەنی 

 
 تىێژی ةەشدارةىان:

 % 6777میدیاكار: 

 % 8476توێژەر: 

 % 0870چااڵكوان: 

 % 8377پارێسەر: 

 

 : ئایا زانیاریت سەةارەت ةە یاسای مافی ةەدەست هێنانی زانیاری هەیە ؟0پ
 %6676بەڵێ: 

 % .نەخێر: 

 % 0.76تارادەیەك: 
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چىار ساڵی راةردوو چەند جار سەردانی دامىدەزگا فەرمیەكانت كردووە : لە ماوەی 8پ
 ةۆ وەرگرتنی زانیاری؟  

 % 8776نەچووم:  

 % 7.78یەكجار: 

 %.837دووجار: 

 %    6.74سێجار و زیارتر: 

 

 زانیاری پێىیستت وەرگرتىوە؟زۆرینەی جار : ئایا لە سەردانەكانتدا 3پ
 % 74.بەڵێ: 

 % 4776برێك زانیاری: 

 % .7.7نەخێر هیچ زانیاریان نەداوە: 

 

 ئەوكاتانەی كە زانیاریان پێنەداوی ةەزۆری پاساویان چی ةىوە؟: 4پ
 % .727وەاڵمیان نەدامەوە و فەرامۆشیان كرد: 

 % 7470وتیان ناتوانین ئەو زانیاریانە بدەین بە پاساوی حسبی و ئاسایش ی نەتەوەیی: 

 % .667دەسەاڵتی دانی زانیاریمان نییە: 
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 ؟ئەو زانیاریانەی كە پێیان نەداوی لە چ ةىارێك ةىوە: 5پ
 % 7076ئابووری و دارایی: 

 % 7.76گەندەڵی و نادادپەروەری: 

 % 8678سیاس ی و دبلۆماس ی: 

 % .087و داتای كۆمەاڵیەتی:  ئامار 

 
 : كام دەسەاڵت لە پێدانی زایناری كەمتەرخەم ةىوە؟6پ

 % 8876یاسادانان )پەرلەمان(: 

 % 676.كومەت: ح

 % 8078دادوەری: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16  

 

زانیاری دەستكەوتنییاسای مافی   ةەجێ كردنی هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ                                                   

 BIANNUAL REPORT  

8  1  0   2  
 1  

23% 

8% 

7% 

7% 

6% 
6% 

5% 

5% 

5% 

5% 

4% 

3% 

3% 

3% 

2% 
2% 

2% 
2% 2% 

1% 1% 

كام وەزارەت یان دەستە زیاتر كراوەن ةۆ پێدانی زانیاری؟: 7پ  
 

 دەستەی سەبەخۆی مافی مرۆڤ

 دەستەی پاراسنت و چاکردنەوەی ژینگە

 وەزارەتی کارو کاروباری کۆمەاڵیەتی

 وەزارەتی کشتوکاڵ

 دەستەی دەسپاکی

 وەزارەتی خوێندنی یااڵ

 وەزارەتی تەندروستی

 وەزارەتی ئەوقاف

 وەزارەتی پەروەردە

 وەزارەتی شەهید و ئەنفالكراوان

 وەزارەتی رۆشنبیری

 وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن

 وەزارەتی پێشمەرگە

 دەستەی مین

 وەزارەتی ناوخۆ

 وەزارەتی دارایی و ئابوری

 وەزارەتی داد

 فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومیەکان

 دەستەی وەبەرهێنان

 وەزارەتی شارەوانی

 وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە
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 یکێعەب لە و چاالكىان و تىێژەر و پارێسەران كراوە، هىشەژهامۆ ر  ى ێهەل ەکیەراپرص یهجامداوەئ یبەدوادوا

 هىصانەژهامۆ ر  ەب ی ار یزاه ەل کێر ۆ بً ز  کێيێعى  ر ەھەو ل رکاتەھەل ەک وتەرکەد مانۆ ب کانەتەزار ەو  ی ر ۆ ز 

 ەصاماه یکاوەتەزار ەو  ظەواهەل بىو،ەھ تەزار ەو  ێهدەھەل انەیخىەر  انهىصەژهامۆ ر  ماڵ ەب ن،ەدەد

 ػ،یتر  یکێصەک چیھ ەو بگر  هىصانەژهامۆ ر ەب نەهاد ی ار یزاه تەبیتاەب یو ئابىر  ییاو دار  کانیەصروعت

 ت،ێب کیەار یزاه ر ەھ ۆ ب ەو ەداتەد هىصانەژهامۆ ر  یماڵ ەو  ػیر یز ەو  یخىد کانەتەزار ەو ەل ێهدەھ کداێکاتەل

 ەب نەدەد ی ار یزاه ەکراو ەو ەب ەئاماژ  مەک یکەیەژ ێر ەب اخىدی ەھاتى ەه انیهاو  ەیزارتاهەو  مەل ػیکێعەب

 ژێبەو وت اهدنەیراگ ی ر ەبەى ێر ەب یبىووەه ۆ ب ەو ەيىێر ەگەد اتر یز  ەیکەکار ۆھ هىصانەژهامۆ ر  واەئ هىصانەژهامۆ ر 

 بدات. ی ار یزاه ەک ەدراو ەه ێپ ەیالتەصەد و ەئ تێعبەھ ر ەگەئ اخىدی

 و ەئ کێرجەمەب ،ی ار یزاه یداوێپ ۆ بکات ب ی ار ید ژ ێبەوت اخىدی اهدنەیراگ ی ر ەبەى ێر ەب کێتەزار ەو  ر ەھ ەضتیى ێپ

 ەیو ەل ەیەھ ەو ەىیدز ۆ کات خ ر ۆ ز  ەچىهک ،کیەار یزاه ر ەھ یداوێپەل ەو ەتێدز ەه ۆی خ ێ کر ەد ػیار ید ەیصەک

 یلەهدەگ یکێتەباب ر ەصەل ەهگەر  ەو ەواهەچێپەب کاتەد ەصاد یتەباب ر ەصەل ەقض اخىدی ی ار یزاه ێهدەھ هھاەت

،هاوكات پێىیضتە هەر دامەزراوەیەكی فەرمی بىكەی تایبەتی کاتەه ەو قض ەو ەتیبدز  ۆی قىرش خ تەباب انی

 هەبێت بۆ پێداوی زاهیاری بە هاواڵتیان.
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 سێیەمبەش ی 
 

 چاودێری ماڵپەڕە ئەلكترۆنیەكانی

 )پەرلەمان و حكومەت و وەزارەتەكان(

 

 ڕوی لە و پەرلەمان وەزارەتەکان و حکىمەت ماڵپەڕەکاوی ھەڵضەهگاهدن بۆ و واداچىن بەد بەعە لەو

 و داواکردن بىکەی داهاوی و، وەزارەتەکان رۆژاهەی چاالکی ئاصتی و زاهیاری  و داتا و ھەواڵ باڵوکردهەوەی

 .کراوە زاهیاری  پێداوی

 ی وو ەڕ ل مەاڵ ب ،ەو ەهەکەوداڵ ب انیکاهەتەزار ەو  ەب تەبیتا ی ار یو زاه ڵواەھ کانەڕەپڵما ەیىیر ۆ ز  یگغتەب

 ی ر ەپڵما یوەخاو  تەزار ە( و ٣٢) کان،ەتەزار ەو  یگغت ۆی ک ەل ن،یه ضتیى ێپ کەو  ی ار یو زاه ڵواەھ ەیو ەکردهێهى 

 ػیار یزاه ەیبىک ەب تەبار ەص ،ەو ەىێکر ەد ێ هى  هگەدر  غانیکێعەب ،ییەه انەڕیپڵما تەزار ە( و ٦ً و، )اهۆیخ

 یتەزار ە( و )و ەردەرو ەپ یتەزار ە)و  ػیواهەئ ەک مان،ەرلەو پ تەزار ە( و ٢) ەل ەجگ کانیەرمەف ەڕەپڵما ەل

داواکردن  یتیەهۆ چ ۆ ب یەه انیکییەىماێر  چیتر ھ یواوەکىردصتان( ئ یماوەرلە)پ ەڵگە( لیەو بازرگاه ی صاز ەغیپ

 .ی ار یزاه یرگرتنەو و 

 لەصەر واتە یە،( ١/٢١٣٨ /٥) بەرواری  کۆکراوەتەوە تێدا ماڵپەرەکاوی لەصەر زاهیاری  کە بەروار دوایً

  .کراوە ماڵپەرەکان چاالکی بۆ ھەڵضەهگاهدن بەروارە ئەو بىەمای

 

 ییەن انەڕیپڵما تەزار ە( و ٦)

 یر ەپڵما ینەخاو  تەزار ە( و ٢١)

 بنكەی زانیاریان هەیە مانەرلەو پ تەزار ە( و ١)
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 پەرلەمانی کىردستان ماڵپەڕی

 زاهیاریە ھاوکات باڵودەکاتەوە، پەرلەمان ھەواڵەکاوی و چاالکی و کار و رۆژاهەیە ھەواڵی صایتێکی

 صایتی باڵودەکرێتەوە، کىردصتان پەرلەماوی لە ێىماییاهەیر  و یاصا ئەو باڵوکردهەوەی و تر پەیىەهدیدارەکاوی

 بە تایبەت تێدایە بەعێکی ھاوکات زاهیاری، داواکردوی بۆ تێدایە زاهیاری  پێداوی و داواکردن بىکەی پەرلەمان

 لە ھێغتا کە یاصایاهەی پرۆژە ئەو بۆ پێغيیار پێداوی لەبارەی عارەزایان و ھاواڵتیان بەعداریکردوی

 .هەکراوە پەصەهد پەرلەمان

 http://perleman.org/Default.aspxناونيشان:  

 
 کىردستان ھەرێمی حکىمەتی ماڵپەڕی

ی بەعێک و جێگرەکەی و حکىمەت صەرۆکی چاالکی و ھەواڵ کىردصتان ھەرێمی حکىمەتی فەرمی ماڵپەڕی 

 هىێکردهەوە ڕوی لە بەاڵم ھەیە، بىوی ماڵپەڕەكە لە زاهیاری  و داتا کەمتریً اتەوە،باڵودەک وەزارەتەکان لە كەم

 ، تاکى4/3/2018: بەرواری دوا بابەتی باڵوكراوە .دەکرێتەوە هىێ  بەردەوام و رۆژاهەیە ھەواڵ باڵوکردهەوەی و

 بۆ ئیمەیل دوو  ویداها لە جگە هیە، بىوی لەصایتەکە ئەلیکترۆوی بەعێىەی زاهیاری  پێداوی بىکەی ئێضتا

 پەیىەهدی.

 http://cabinet.gov.krd/?l=13ناونیشان: 

 

 وەزارەتی کشتىکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو ماڵپەڕی

 پغت چاالکیەکان و ھەواڵ باڵوکردهەوەی لەکارکەوتىوە، بۆ ئاو صەرچاوەکاوی و کغتىکاڵ وەزارەتی ماڵپەڕی 

 زاهیاری  پێداوی و داواکردن بىکەی و کار بکەوێتە ماڵپەڕەكە پێىیضتە. دەبەصتێت فەیضبىوک پەڕەیەکیبە ال 

 .بکرێـتەوە عىێنی صایتەکە لەهاو

 

 زارەتی رۆشنتیری و الوان وه ماڵپەڕی 

 الپەڕەیەکی لە لە جگە زاهیاری  و ھەواڵ باڵوکردهەوەی بۆ هیە ماڵپەڕی  ھیچ ئێضتا لە رۆعيبیری  وەزارەتی

 .باڵودەکاتەوە وەزارەت ھەواڵەکاوی و چاالکی کە فەیضبىوک

 

 

 

http://perleman.org/Default.aspx
http://cabinet.gov.krd/?l=13
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 وەزارەتی پەروەردە ماڵپەڕی

 ئیمەیلێکی ھاوکات دەکرێتەوە، هىێ  و باڵودەکاتەوە رۆژاهە ھەواڵی و زاهیاری  پەروەردە وەزارەتی ماڵپەڕی 

 یاصای کردوی جێبەجێ بۆ گرهگە ھەهگاوێکی و تێدایە تایبەتی فۆرمی زاهیاری، کە داواکردوی بۆ ھەیە تایبەتی

 بەرێىەبەرایەتیەکاوی، و وەزارەت پێىیضتیەکاوی تەلەفۆهە ژمارە باڵوکردهەوەی لە جگە .زاهیاری  دەصتکەوتنی

 بەرواری دوا بابەتی باڵوكراوە .بکرێت پۆڵێن زاهیاری  باڵوکردهەوەی لە باظ صایتێکی وەک دەکرێ  کە

 .بىكەی زاهیاری هەیە.  ٢٢/٢/٢١٣٨
 http://moe-krg.com/Default.aspxناونيشان: 

 

 :پەروەردە وەزارەتی ی ار یزان ی داواکار  یرمۆ ف ەینمون
 http://moe-krg.com/?page=page&id=10316 

http://moe-krg.com/uploads/pdf/ba-dast-henany-zanyary/zanyari-kasi-asayi.pdf 

 

 وەزارەتی کارەةا ماڵپەڕی

 بىکەی  ،وەزارەت چاالکیەکاوی کارو  لەبارەی باڵودەکاتەوە رۆژاهە ھەواڵی و زاهیاری  کارەبا وەزارەتی ماڵپەڕی 

 کە داواکاری، و صکااڵ بەهاوی  تەلەفۆن  ژمارەیەکی و ئیمەیلێک داهاوی لە جگە تێداهیە، زاهیاری  داواکردوی

 زاهیاری  و داتا باڵوکردهەوەی بە پێىیضتیماڵپەڕەكە  .چیە داواکاریە لەو مەبەصت لەوەی هەکراوەتەوە ڕوون 

 .زاهیاری  وەرگرتنی و داواکردن عێىازی  ڕووهکردهەوەی و زاهیاری  پێداوی بە تایبەت بىکەی داهاوی لەگەڵ زیاترە

 . ٣٢/٢/٢١٣٨ بەرواری دوا بابەتی باڵوكراوە:

 http://moel.gov.krd/Default.aspx :نانيشان

  

 وەزارەتی ئەوقاف و کاروةاری ئاینیی ماڵپەڕی

 بىکەی وەزارەت، چاالکیەکاوی کارو  لەبارەی باڵودەکاتەوە رۆژاهە ھەواڵی و زاهیاری  ئەوقاف وەزارەتی ماڵپەڕی 

 پێىیضتیماڵپەڕەكە  .پەیىەهدیکردن بۆ تەلەفۆن  ژمارەی و ئیمەیل داهاوی لە جگە تێداهیە، زاهیاری  داواکردوی

 عێىازی  دهەوەیڕووهکر  و زاهیاری  پێداوی بە تایبەت بىکەی داهاوی لەگەڵ ھەیە رۆژاهە هىێکردهەوەی بە

 . ٢٧/٢/٢١٣٨ بەرواری دوا بابەتی باڵوكراوە:زاهیاری،  وەرگرتنی و داواکردن

 http://mera-krg.org/?cat=11 :ناونيشان 

  

 

 

 

 

http://moe-krg.com/Default.aspx
http://moe-krg.com/?page=page&id=10316
http://moe-krg.com/uploads/pdf/ba-dast-henany-zanyary/zanyari-kasi-asayi.pdf
http://moe-krg.com/uploads/pdf/ba-dast-henany-zanyary/zanyari-kasi-asayi.pdf
http://moel.gov.krd/Default.aspx
http://mera-krg.org/?cat=11
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 ئاةىوری و دارایی وەزارەتی ماڵپەڕی

  وەزارەت، چاالکیەکاوی کارو  لەبارەی باڵودەکاتەوە رۆژاهە یھەواڵ و زاهیاری  ئابىری و دارایی وەزارەتی ماڵپەڕی 

 پەیىەهدی بۆ چ باڵوهەکراوەتەوە تێدا ئیمەیلێکی و تەلەفۆن  ژمارەیەکی ھیچ تێداهیە، زاهیاری  داواکردوی بىکەی

 رێگای و پەیىەهدی پرس ی لە ماڵپەڕەكان خراپتریً لە یەکێکە بڵێین دەکرێت زاهیاری، داواکردوی بۆ چ کردن

 پێداوی بە تایبەت بىکەی داهاوی لەگەڵ ھەیە رۆژاهە هىێکردهەوەی بە پێىیضتی ماڵپەڕەكە .زاهیاری  پێداوی

 .پەیىەهدیکردن ئیمەیلی و تەلەفۆن  ژمارەی و، زاهیاری  وەرگرتنی و داواکردن عێىازی  ڕووهکردهەوەی و زاهیاری 

 . ٢٧/٢/٢١٣٨ بەرواری دوا بابەتی باڵوكراوە:

 http://mof-krg.org/Default.aspx :نانيشان

  

 تەندروستی وەزارەتی ماڵپەڕی

 ھەواڵ باڵوکردەوەی بۆ هیە فەرمی عىێيێکی ھیچ وەزارەتە ئەو ئێضتا ھاککراوە  تەهدروصتی وەزارەتی ماڵپەڕی 

 .زاهیاری  و

 /http://mohkrg.com  :ناونيشان

 

 زانستی تىێژینەوەي و ةااڵ خىێندىن ىتوەزارە ماڵپەڕی

 کارو  لەبارەی باڵودەکاتەوە رۆژاهە ھەواڵی و زاهیاری  زاوضتی تىێژیىەوەي و بااڵ خىێىدوىوەزارەتی  ماڵپەڕی 

 لە وەزارەت یچئەگەر  تێداهیە، زاهیاری  پێداوی و داواکردن بىکەی  ئاگاداریەکان، و وەزارەت چاالکیەکاوی

 پێداوی بەش ی بە ئاماژە بەاڵم، بکات ئەلیکترۆوی بە لەبەعەکاوی ژمارەیەک داوە ری بریا عىبات ماهگی کۆتایی

 فۆرمی و زاهیاری  پێداوی چۆهیەتی وردەکاری  تیایدا چىارچێىەیە، لەو هەکراوە زاهیاری  صىدوقی و زاهیاری 

 اهیارییػز  پێداوی بەش ی وەزارەتەکە کردوی ئەلیکترۆوی بە لەچىارچێىەی پێىیضتە .باڵوبکاتەوە پێىیضت

 . ٢٨/٢/٢١٣٨ بەرواری دوا بابەتی باڵوكراوە: .کردهە ئەلیکترۆوی بە پرۆژەی ئەو بخرێتە

 http://www.mhe-krg.org/ku :ناونيشان

 كردن جێ نیشته و وه دانكردنه ئاوه وەزارەىت ماڵپەڕی 

 بەاڵم باڵودەکاتەوە، وەزارەت زاهیاریەکاوی و ھەواڵ تەجێکردنهیغ و ئاوەداهکردهەوە وەزارەتی ماڵپەڕی 

( ٨/٥/٢١٣٦) ۆب ەو ەتێر ەگەد مێژوەکەی باڵوکراوەتەوە کە ھەواڵ دوایً تەهاهەت و، هیە رۆژاهەماڵپەڕەكە 

 پێىیضتی ماڵپەڕەكە (.١٣/٢/٢١٣٨) ی روار ەبەل انیيیدوا ەک تەزار ەو  یکیەچاالک هدەچ ەیو ەوکردهاڵ ب ەل ەجگ

. زاهیاری  باڵوکردهەوەی بۆ هین ئەکتیڤ بەعەکاوی زۆریىەی ھەیە، رۆژاهە زاهیاری  و ھەواڵ کردهەوەیباڵو  بە

  .هیە زاهیاری  پێداوی و داواکردن بىکەی ھەروەھا

 /http://krg-mocah.net :ناونيشان

  

http://mof-krg.org/Default.aspx
http://www.mhe-krg.org/ku
http://krg-mocah.net/
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 وەزارەىت داد ماڵپەڕی

 لەگەڵ ھاوکات باڵودەکاتەوە، چاالکیەکان و وەزارەت رۆژاهەی ھەواڵی و ری زاهیا داد وەزارەتی ماڵپەڕی 

 پێداوی و داواکردن بىکەی ماڵپەڕەكە .یە ٢١٣٦ صاڵی راپۆرتی راپۆرت دوایً کە هەاڵ صا راپۆرتی باڵوکردهەوەی

ری دوا بەروا .داواکردوی عێىازی  دیاریکردوی لەگەڵ تێدابکرێتەوە بەعەی ئەو پێىیضتە تێداهیە، زاهیاری 

 (.٢١٣٨/ ٢٧/٢) بابەتی باڵوكراوە:

 /http://moj.gov.krd  :ناونيشان 

 

 وەزارەىت ناوخۆ ماڵپەڕی

 بۆ دەدات زاهیاری  پێداوی بە گرهگی زیاتر صایتەکە تێدایە، داتای و ھەواڵ کەمتریً هاوخۆ وەزارەتی ماڵپەڕی 

 بە ھەیە تایبەتی بەعێکی .دایە باظ ئاصتێکی لە ڕووەوە لەو مامەڵەکاهیان، کردوی ڕایی چۆهیەتی و ھاواڵتیان

 ئەو دەکات پێىیضت هیە، زاهیاری  پێداوی و داواکردن بىکەی بەاڵم ،ئۆهالیً بەعێىەی صکااڵ تۆمارکردوی

   (.٢١٣٨/ ٣٦/٣) بەرواری دوا بابەتی باڵوكراوە .کارابکرێت بەعەظ

 http://moi.gov.krd/index.php?lang=1  :ناونيشان

 

 وەزارەىت کار و کاروةاری کۆمەاڵیەتی ماڵپەڕی

 فەیضبىوک الپەڕەیەکی لەرێی تەهھا ئێضتا لەکارکەوتىە، ماڵپەڕەكەی کۆمەاڵیەتی کاروباری  کارو  وەزارەتی 

 جێکردهەوەی لەگەڵ کارابکاتەوە ماڵپەڕەكەی هاوبراو وەزارەتی پێىیضتە باڵودەکاتەوە، ھەواڵەکاوی و چاالکی

 .وەزارەت کاروباری  لەبارەی زاهیاری  وەرگرتنی بۆ تر ئاصاهکاری  و، زاهیاری  پێداوی و داواکردن بىکەی
 

 ئەنفالکراوەکان و شەھیدان کاروةاری وەزارەتی ماڵپەڕی

 وەزارەت، چاالکی و ھەواڵ باڵوکردهەوەی بە یبەتەتا ئەهفالکراوەکان و عەھیدان کاروباری   وەزارەتی صایتی

 ھاوکات ھەیە، زیاتر زاهیاری  و داتا پێداوی و زیاتر بەکاراکردوی پێىیضتی زاهیاریەکان باڵوکردهەوەی ئاصتی

 .تێدابکرێتەوە زاهیاریص ی بىکەی و بکرێت چاالکتر صایتەکە پێىیضتە زاهیاری، پێداوی و داواکردن بىکەی

 (.٣/٢/٢١٣٨) ەوکراو اڵ بەتی بەرواری دوا باب

 http://moma-krg.org/Default.aspxناونيشان : 

 

 گەشتىگىزار و شارەوانی وەزارەتی ماڵپەڕی

 پغت چاالکیەکاوی و ھەواڵ باڵوکردهەوەی بۆ کاراهیە، صایتەکەی ئێضتا لە گەعتىگىزار و عارەواوی وەزارەتی

 و داتا و کارابکرێتەوە هاوبراو وەزارەتی صایتی دەکات پێىیضت. دەبەصتێت فەیضبىوک لە خۆی  الپەڕەیەکی بە

 .جێبکاتەوە صایتەکە لە زاهیاریػ پێداوی و داواکردن بىکەی ھاوکات باڵوبکاتەوە، ھاواڵتیان بۆ زیاتر زاهیاری 

 

http://moj.gov.krd/
http://moi.gov.krd/index.php?lang=1
http://moma-krg.org/Default.aspx
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 سامانەرسوشتیەکان وەزارەتی ماڵپەڕی

 بەش ی بە بەبەراورد باڵودەکاتەوە، وەزارەت چاالکیەکاوی و ھەواڵ صروعتیەکان اهەصام وەزارەتی ماڵپەڕی 

 لە ئیىگلیزیەکەی بەعە لە ھەواڵ  دوایً همىهە بۆ کەمە، زۆر چاالکی کىردیەکەی بەعە ئیىگلیزیەکەی

 بەرواری  لە کىردیەکەی لەبەعە ھەواڵ دوایً کەچی ،باڵوکراوەتەوە (١١/٣/٢١٣٨) بەرواری 

 ئیىگلیزیەکە بەعە لە راپۆرت باڵوکردهەوەی و ڕووهکردهەوە زۆر پێغتریػ باڵوکراوەتەوە، (٣٧/٣١/٢١٣٧)

 بەبەراورد ھەیە ئیىگلیزیەکە بەعە بە پێدان گرهگی لە زۆر جیاوازیەکی واتا هەبىە، کىردیەکە لە بەاڵم ،ھەبىە

 ئەو پێىیضتە داهیە،تێ زاهیاری  پێداوی و داواکردن بۆ بىکەیەکی ھیچ صایتەکە .کىردی بەش ی لەگەڵ

 .بکرێً چارەصەر هاتەواویاهە

 http://mnr.krg.org/index.php/kuناونيشان: 

 

 پێشمەرگە کاروةاری وەزارەتی ماڵپەڕی

 تەهھا چاالکی، و زاهیاری  و ھەواڵ باڵوکردهەوەی بۆ هیە بەخۆی  تایبەت صایتی پێغمەرگە کاروباری  وەزارەتی

 فەرمی صایتی وەزارەت پێىیضتە .زاهیاریەکان و ئاگاداری  باڵوکردهەوەی بۆ دەبەصتێت میدیاکان بە پغت

 بىکەی ھاوکات .ھاواڵتیان و رۆژهامەهىوصان بۆ کارئاصاوی بۆ داتا و زاهیاری  باڵوکردهەوەی بۆ بکاتەوە

 .جێبکاتەوە صایتەکە لە زاهیاریػ پێداوی و داواکردن
 

 پالندانان وەزارەتی ەڕیماڵپ

 هىێ  ھەفتاهە و رۆژاهە و دایە خراپ ئاصتێکی لە چاالکی و ھەواڵ ڕووی  لە پالهداهان وەزارەتی ماڵپەڕی 

 پێداوی و داواکردن بىکەی دایە، باظ ئاصتێکی لە زاهیاری  و داتا باڵوکردهەوەی ڕوی لە بەاڵم کرێتەوە،اه

 و بدرێت صایتەکە بە گەعە ڕوەوە لەو پێىیضتە پەیىەهدی، بۆ ئیمەیل و ژمارە لە جگە تێداهیە، زاهیاری 

 ھەواڵی و زاهیاری  باڵوکردهەوەی بۆ بکرێت چاالکتر صایتەکە ھاوکات بکرێتەوە، بۆ زاهیاری  پێداوی بىکەی

 .(٣١/٣٢/٢١٣٧) بەرواری دوا بابەتی باڵوكراوە .رۆژاهە

 http://www.mop.gov.krd/index.jsp?sid=1&id=1&pid=1ناونيشان:  

 

  پیشەسازی و ةازرگانی وەزارەتی ماڵپەڕی

 هىێکردهەوەی باڵودەکاتەوە، وەزارەت بە تایبەت زاهیاری  و ھەواڵ  پیغەصازی  و بازرگاوی وەزارەتی ماڵپەڕی 

 ھەیە زاهیاری  بەدەصتھێىاوی فۆرمی صایتەکە لە .یەماهگاهە و ھەفتاهە بەعێىەیەی صایت ھەواڵی و زاهیاری 

 وەک بەاڵم بکەن، زاهیاری  داوای دەتىاهً دامىدەزگاکان و کۆمپاهیا و ھاواڵتیان و رۆژهامەهىوصان تیایدا کە

 ئەو داهاوی ئەلیکترۆوی، هەوەک وەزارەت بباتە داواکاریەکەی دەصتی بەعێىەی داواکار پێىیضتە دەردەکەوێت

 بەعێىەی خسمەتگىزاریە ئەو وەزارەت پێىیضتە بەاڵم باعە زۆر ھەهگاوێکی زاهیاری  اواکردوید بۆ کلێغەیە

 ( .٤/١/٢١٣٨) بەرواری دوا بابەتی باڵوكراوەکارابکات،  ئەلیکترۆهیػ

 http://mtikrg.org/Default.aspxناونيشان:  

http://mnr.krg.org/index.php/ku
http://www.mop.gov.krd/index.jsp?sid=1&id=1&pid=1
http://mtikrg.org/Default.aspx
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  پیشەسازی و رگانیةاز  وەزارەتی ماڵپەڕی

 هىێکردهەوەی باڵودەکاتەوە، وەزارەت چاالکیەکاوی و ھەواڵ و زاهیاری  گەیاهدن و گىاصتىەوە وەزارەتی ماڵپەڕی 

 و تەلەفۆن  ژمارەیەکی ھیچ صایتەکە لە وەزارەت، چاالکیەکاوی بەگىێرەی ماهگاهەیە و ھەفتاهە زاهیاریەکاوی

 کە پەیىەهدی و صکااڵ تۆمارکردوی بەهاوی  بەعێک لە گەج پەیىەهدی، بۆ باڵوهەکراوەتەوە ئیمەیلێک

 پێداوی و داواکردن بىکەی بە تایبەت هیە بەعێکی ھیچ .دەکەیت ئاراصتە داواکە ئەلیکترۆوی بەعێىەی

 زاهیاری  پێداوی بىکەی داهاوی لەگەڵ بکرێت خێراتر صایتەکە لە زاهیاری  باڵوکردهەوەی پێىیضتە زاهیاری،

 بەرواری دوا بابەتی باڵوكراوە .پەیىەهدی بۆ ئیمەیل و ژمارە باڵوکردهەوەی و ئەلیکترۆوی بەعێىەی

(٢٨/٢/٢١٣٨  .) 

 http://motac.gov.krd/default.aspxناونيشان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://motac.gov.krd/default.aspx
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 خشتەی چاودێری ماڵپەڕی دامەزراوە فەرمیەكانی هەرێمی كىردستان

  

 ماڵپەڕ ناوی دامەزراوە
ةنكەی پێدانی 

 زانیاری

دوایین 

 نىێكردنەوە

 2018/3/5 هەیەتی هەیەتی پەرلەمانی كىردستان

 4/3/8108 نیەتی هەیەتی حكىمەتی هەرێم

 نیە نیەتی نیەتی وەزارەتی كشتىكاڵ

 نیە نیەتی نیەتی وەزارەتی رۆشنتیری و الوان

 88/8/8108 هەیەتی هەیەتی وەزارەتی پەروەردە

 08/8/8108 نیەتی هەیەتی وەزارەتی كارەةا

 87/8/8108 نیەتی هەیەتی وەزارەتی ئەوقاف و کاروةاری ئاینیی

 87/8/8108 نیەتی هەیەتی ئاةىوری و دارایی وەزارەتی

 نیە نیە لەكاركەوتىە تەندروستی وەزارەتی

 88/8/8108 نیەتی هەیەتی زانستی تىێژینەوەي و ةااڵ خىێندىن وەزارەىت

 30/0/8108 نیەتی هەیەتی كردن جێ نیشته و وه دانكردنه ئاوه وەزارەىت

 87/8/8108 نیەتی هەیەتی وەزارەىت داد

 06/0/8108 نیەتی هەیەتی وەزارەىت ناوخۆ

 نیە نیە لەكاركەوتىە وەزارەىت کار و کاروةاری کۆمەاڵیەتی

 0/8/8108 نیەتی هەیەتی ئەنفالکراوەکان و شەھیدان کاروةاری  وەزارەتی

 نیە نیە لەكاركەوتىە گىزار و گەشت و شارەوانی وەزارەتی

 نیەتی هەیەتی سامانەرسوشتیەکان وەزارەتی

ةەشی  07/01/8107

 كىردی

ةەشی  31/0/8108
 ئینگلیسی

 نیە نیە نیەتی پێشمەرگە کاروةاری وەزارەتی

 03/08/8107 نیەتی هەیەتی پالندانان وەزارەتی

 4/3/8108 هەیەتی هەیەتی پیشەسازی و انیةازرگ وەزارەتی
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 چوارەمبەش ی 

 

 راسپاردەكانی راپۆرت -

 راسپاردەكانی رێکخراوی شەفافیەتی نێودەوڵەتی -

 بەڵگە و دیكۆمێنتەكان -

 

 

 

 راسپاردەكانی راپۆرت

 جێتەجێ کردنی یاسای مافی دەستکەوتنی زانیاری ةۆ •

 یمێر ەھ یتەحکىم نیەال ەل ەاصاکی ییىماێر  ەیو ەکردهەوهاڵ ب ی ر کاۆھ ۆ کىردصتان ب یماوەرلەپ یدواداچىوەب -٣

 .ەو ەتێوبکر اڵ ب تەرفەد ًیکتر یهس  ەل ەیو ەئ ۆ کىردصتان و، کارکردن ب

 ەیو ەئ ۆ بدات ب اتر یز  ڵیو ەھ مانەرلەپ ەڵگەل یهگەماھەھ ەب ۆڤمر  یکاوەماف ۆی خەربەص ەیصتەد -٢

. ەاصاکی یکردو ێجەبێج یئاصت ەیبار ەل یماهگ ظەع یرتۆ اپڕ  یهاردو ەبً ب هدەپاب کانەزراو ەو دام تەزار ەو 

 مانەرلەتا پ کێکار ۆھ ەتێبب ەیو ەئ ۆ ب تێر ێبى یوامەردەب ەب یماهگ ظەع یرتۆ اپڕ  یش ۆ خ ەصتەد ھاەرو ەھ

 .تەحکىم ر ەصەدروصت بکات ب اتر یز  ی فغار 
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 ەکیەاپرسڕ  ینجامەئ ەیةار ەل کانەاسپاردڕ  •

 ،ەهاصراو ەه ەاصاکی ەیەھ ی ار یزاه ەب انیاتر یز  یضتیى ێپ ەک ەیىاهیچ و ەئ هاو ەل غتاێھ تێو ەکەردەد کەو  -٣

 .ەیەھ اکانیدیو م کانۆڕەو ت کانەکخراو ێر  ەیور ەگ یتەمەڵھ ەب یضتیى ێپ

 ضتیى ێپ کەو  ی ار یزاه کانەزراو ەدام ەیو ەب انیصتکردهەھ یکاتەتر ل یکاوەژ ێو تى  اکارانیدیم ەضتیى ێپ -٢

 .نەبک مار ۆ ت اڵ صکا نەهاد

 ۆ ب تێماربکر ۆ ت ەو ەلەیمیئ یگاێر  ەل ەوات یوۆکتریلەئ یکەیەصۆ پر  ەتێبکر  اڵ صکا یمارکردوۆ ت ًەیکەد ار یغيێپ -١

 .ی ئاصاهکار 

 ی ار یزاه تیگىتر ەد ێیپ ەیواهەئ ەیو ەاکردهیج ۆ ب کانەزراو ەو دام تەزار ەو  ەل کانیەار یزاه یىکردوۆڵێپ -٤

 .تێدر ەه ەییو ەتەه یص یئاصا ی پاصاو  ەب ی ار یزاه یداویپ کەه ەییو ەتەه یص یئاصا ەب دار یهدەى ەیپ

 .ی اکار یج ەل ەو ەوتىەو دوور ک ی ار یزاه یداوێپ ەکردن ل ەڵەچاو مام کەیەب -٥

 ڕی دامەزراوە فەرمیەكانەپڵما ەیةار ەل ەاسپاردڕ  •

 ی ار یزاه ضتیى ێپ یئاصت ەب ەچىهک کان،ەتەزار ەو و  تەو حکىم مانەرلەپ ەڕی پڵما ی اتر یز  یچاالککردو  -٣

 ەببى کانەتەزار ەو  ۆ ب کانەتیصا کاتەد ضتیى ێپ کان،ەییەژاهۆ ر  یەچاالک ەب ەداهیگرهگ اتر یو ز  یەداهێت

 .ەو ەىێبکر  ێ هى  ەژاهۆ و ر  ی ار یزاه ەیو ەوکردهاڵ ب یگرهگ یکەیەرچاو ەص

 ر ەصەچار  ییزوو  ەب ەضتیى ێپ کۆیەھ ر ەھەب ەوتىو ەکارکەل اخىدی یەه انیر ەپڵما ضتاێتاکى ئ ەیتاهەزار ەو  و ەئ -٢

 .تێبکر 

 ی ار ید یکێيێعى  ەل ەضتیى ێپ یەه انیار یزاه یداوێپ ەیغێو کل ی ار یزاه یداوێپ ەیبىک نکاەڕەپڵما ەیىیر ۆ ز  -١

 .نێىیدا ەکەڕەپڵما

 .کانەر ەپڵما یبردوەى ێر ەب ۆ ب زاڕەو عا او یع یس ەک یداهاو -٤

 .کانیەتیەەاڵ مۆ ک ۆڕەت ەل کانەڕەپڵما یغاویهاوه یزکردوێھەب -٥

 انیکار  ضتاێئ ەل انیر ۆ ز  یکێعەب ەچىهک کان،یەهدەى ەیپ ەیو ەمداهەاڵ و و  کانەلەیمیئ ەیژاهۆ ر  ەیو ەکرده -٦

 .ەو ەىێو هاکر  تێىاکر ێپ
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 شەفافیەتی نێودەوڵەتی رێکخراوی  راسپاردەكانی

 ەڵیهدەگ یو ڕ  ەل تاناڵو  یهدەسبیر  یەبار ەل ی٢١٣٧ ڵیصا یرتۆ اپڕ  یتڵەو ەىدێه یتیەفافەع ی کخراو ێر 

 ەو، ل یەدا کانەڵەهدەگ ەتاڵو  ینیمەھ ٣٦٩ ەیپل ەل راقێع تاڵ و  ٣٨١ ۆی ک ەلدا ەکەرتۆ اپڕ  ەل ،ەو ەوکرداڵ ب

 اتر یز  کڵێخا یتیەى یتىاه ٢١٣٦ ڵیصا ەڵگەل راودەبەو ب تێىێبھ صتەدەب ڵخا ٣٨ یتیەى یتىاه ڵاخ ٣١١ ۆی ک

 .تێىێبھ صتەدەب

 ڵەو ەو ھ کاتەماردۆ ت ەڵیهدەگ یکاوەئامار  ًیخراپتر  ھانیج ەاهدو ەیگیاڕ  یتڵەو ەىدێه یتیەفافەع ی کخراو ێر 

 ەڵیهدەگ ًیرتر ۆ ز  ەک ەیتاهاڵو  و ەئ ەھاتى  ەکەرتۆ اپڕ  ەل .یەه یبىو ەڵیهدەگ ەیو ەروبىهەروب ۆ ب ػیکاهەیھاهیح

 :ػیو ەئ ەیەھ انیعەھاوب ڵیدوو خا یەداێت

 .ةەرتەسککردنەوەی ئازادی کاری میدیایی و کىشتنی رۆژنامەنىوسان .0
 ةەرتەسککردنەوەی کاری رێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنیە.  .8

خاڵ تەئكید لەصەر جێبەجێ كردوی یاصای دەصتكەوتنی  3رداهە باڵودەكەیىەوە چىهكە لە بۆیە ئەو راصپا

 زاهیاری دەكاتەوە.

 پێنج راسپاردەی رێکخراوی شەفافیەتی نێودەوڵەتی
واڵتی جیهان پێغاهیدەدات کە چاالکىاهان و میدیا زۆر گرهگً بۆ  (٣١١)ئەزمىوی کارکردهمان لە زیاتر لە 

ڵیی. بۆیە عەفافیەتی هێىدەوڵەتی داوا لە کۆمەڵگەی هێىدەوڵەتی دەکات ئەو خەباتکردن دژی گەهدە

 کردەواهەی خىارەوە ئەهجام بدەن بۆئەوەی گەهدەڵیی ڕابگرن.

کاوی ڵحکىمەتەکان و کۆمپاهیاکان دەبێ زیاتر هاوی ئازادی دەربڕیً و میدیای صەربەخۆ و خە یەكەم:

 ئۆپۆزصیۆن و کراهەوەی کۆمەڵگەی مەدەوی بدەن.

حکىمەتەکان پێىیضتە صىىردارکردن بە کەمتریً ئاصت لەصەر میدیا دابىێن، هەردو میدیای  دووەم:

صىهىەتی و میدیای هىێ، هەروەها دڵىیایی بدەن لەوەی رۆژهامەهىصان بەبێ ترش و داپڵۆصین و تىهدوتیژی 

چاوی ئازادی چاپەمەوی کارەکاوی خۆیان ئەهجام بدەن، پێىیضتە ڕێکخراوەکاوی یارمەتی دارایی دەبەخغً ڕە

 بکەن کە پەیىەصتە بە یارمەتیەکاوی گەعەکردن و دەصتگەیغتن بە ڕێکخراوە هێىدەوڵەتییەکان.

کۆمەڵگەی مەدەوی و حکىمەتەکان دەبێ جەخت بکەهە صەر یاصای بەدەصتهێىاوی زاهیاری و بەهێزی  سێیەم:

ێ و دەرفەتی گەهدەڵی کەم ببێتەوە.زۆر بکەن، ئەم فەراهەمکردهە وادەکات لێپرصیىەوە و عەفافیەت بەهێزب

 گرهگە کە حکىمەتەکان وێڕای وەبەرهێىان لە چىارچێىەی یاصایی، بەکردەوەظ یاصاکە جێبەجێ بکرێت.
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چاالکىاهان و حکىمەتەکان پێىیضتە صىد وەربگرن لە یاداعتی هەتەوە یەکرگتىەکان بەهاوی  چىارەم:

ئەوەی داکۆکی بکرێت لە لە چاکضازی لەصەر ئاصتی ئاماهجەکاوی گەعەکردوی خۆڕاگر)ئێط دی گی( بۆ 

هیغتیماوی و هێىدەوڵەتی. بەتایبەتی دەبێ حکىمەتەکان گەرەهتی بەدەصتهێىاوی زاهیاری بدەن و ئازادییە 

 بىەڕەتییەکان بپارێسن بەگىێرەی ڕێکەوتيىامە هێىدەوڵەتییەکان وبەتۆکمەیی پەیڕەو بگرێت.

پێىیضتە چاالکاهە ئەو داتا و زاهیاریاهەی بایەخی گغتی هەیە ، لەواهە حکىمەتەکان و کۆمپاهیاکان  پێنجەم:

بىدجەی حکىمەت، خاوەهدارێتی کۆمپاهیاکان، ماڵی گغتیی و مىلکىماڵی حسب و داراییەکاهیان، بەعێىەیەکی 

کراوە بەردەصت بکەن بۆ کۆمەڵی مەدەوی و الیەهە پەیىەهدیدارەکان بۆ ئەوەی بتىاهً کاریگەراهەتر عىوی 

 گەهدەڵی دەصتىیغان بکەن.
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 بەڵگە و دیكۆمێنتەكان
دەقی یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری
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پەسەندكردنی رێنامیی یاسای مافی دەشتكەوتنی زانیاری لە 
  00/01/8106الیەن ئەنجىمەنی وەزیران لە 
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وەاڵمی دەستەی سەرةەخۆیی مافی مرۆڤ لەسەر ئاستی 

 مافی دەستكەوتنی زانیاری جێیەجێكردنی یاسای
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 پەرلەمانی كىردستانمنىنەی فۆرمی داواکاری زانیاری 
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 منىنەی فۆرمی داواکاری زانیاری وەزارەتی پەروەردە
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 و ةازرگانی وەزارەتی منىنەی فۆرمی داواکاری زانیاری
  پیشەسازی
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 سەرچاوە:

 STOPAC، ەو ەکاتەوداڵ ب ھانیج یکاوەڵەهدەگ ەتاڵو  یهدەسبیر  ی2017 یرتۆ اپڕ  ی کار ەورد پۆ صت ی کخراو ێر . 1

 ، 22/2/2018 

داها صەعید صۆفی، مافی زاهیاری )دەصتكەوتنی زاهیاری و بەهێزكردوی رۆڵی رێكخراوەكاوی كۆمەڵی مەدەوی لە . 2

 . ICNL & RID ، )2016كۆمەڵگەی دیمىكراصیدا(، )

 كىردصتانتەواوای ماڵپەڕی دامەزراوە فەرمیەكاوی هەرێمی . 3

4 . . Transparency International ،Corruption Perceptions Index 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45  

 

زانیاری دەستكەوتنییاسای مافی   ةەجێ كردنی هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ                                                   

 BIANNUAL REPORT  

8  1  0   2  
 1 

 بەشێك لە چااڵكی و باڵوكراوەكانی رێكخراوی ستۆپ بۆ دژە گەندەڵی

ٌكاری "سندٌقی نیشتیامنی بۆ  بۆ دژە گەندەڵی  رێكخراٌی ستۆپ (یاسا لەهەرێمی كىردستان اڵتی سه دهبەهێسكردنی لێپرسینەوە و )پرۆژەی  بەىا

ٍكراسی ٌامە ٌ 5105درێژخایەنە مە ساڵی  پرۆژەیەئەم  ،" كە دەمەزراٌەیەكی ئەمریكیە جێبەجێی دەكاتNED دیم ەٌە دەستی پێكردٌە، ئێستاش بەردە

میدیا بەشێٍەیەكی گشی كۆكردنەٌە ٌ  ( چاٌدێری كردنی5106 – 5105بیرۆكەی پرۆژەكە، بۆ ساڵی ) سااڵنە بەسرتاتیژیەتێكی نٍێ دەستپێدەكاتەٌە.

ٌاتر مە راپۆرتێك بە نٍرساٌ ئاراسەی دامٍدەزگای چاٌدێری ٌ  مێكٍمینەٌەكانی دیكۆمێنتكردنی ئەٌ راپۆرت ٌ زانیاریانەی مەسەر گەندەڵی باڵٌدەكرێنەٌە، د

ٌاكاری گشتی( بۆ مێ ٌاداچٍن.ىەرێمی كٍردستان دەكرا بە تایبەتی ىەریەكە مە )دەستەی دەسپاكی ٌ دا بەشێكی دیكەی، چاٌدێریكردنی  كۆمینەٌە ٌ بەد

 پرۆژەكانی چاكسازی ٌ پرۆسەی رٌٌبەڕٌٌبٍنەٌەی گەندەڵی بٌٍ، چاٌدێری ئاستی جێبەجێ كردنی بەڵێنەكانی چاكسازی. 

 ئەنجامی پرۆژەكە:

 . دیكۆمێنتكردنی كەیسەكانی گەندەڵی.0

 ٌەكانی كۆمەڵگای مەدەنی.. پەڕینەٌەی ئەزمٌٍنی بەرەنگاری گەندەڵی بۆ رێكخرا5

ٍان دام ٌ دەزگای چاٌدێری مەگەڵ رێكخراٌەكانی كۆمەڵی مەدەنی ٌ میدیا.3 ٌكاری ٌ ىەماىەنگی مە نێ  . درٌستكردنی پردی پەیٍەندی ىا

 . بینای زانیاری ٌ مەعریفەی رٌٌبەرٌٌبٍنەٌەی گەندەڵی بۆ چاالكٍانان ىەٌمێر.4

ٌكرانەٌە.. كردنەٌەی چەندین دۆسیە مە دادگاكان ب5  ۆ كەیسەكانی گەندەڵی كە مە میدیا باڵ

ٌكردەٌە.01مەٌ ماٌەیەدا )  ( راپۆرتی مە سەر دۆسیەكانی گەندەڵی باڵ

 ( كە دەكاتە وەرزی سێیەمی پرۆژەكە، بەسرتاتیژیەتێكی نوێ كار لەسەر:7102لە ساڵی )

ٌمێر، بۆ چاٌدێری كردنی ئاستی جێبەج0 ێ كردنی یاسای بەدەستينانی زانیاری مە دامٍدەزگاكانی حكٍمەت . درٌستكردنی تۆڕی شەفافی مە شاری ىە

 دەكات.

بن بۆ  پاڵپشت ده  ك كً ند یاسایً ر چً سً كاركردن مً، ڵی نده ی گً ٌه رٌبٍنً ٌ ڕٌبً  ٌه ىێسكردنی مێپرسینً پاڵپشت بۆ بً  كاراكردنەٌەی یاساكانی. 5

ٌاكاری گشتی ساڵی ) ت ىً تایبً ڵی. بً دهن ی گً ٌه رٌبٍنً ٌ ڕٌٌبً  ٌه ىێسكردنی مێپرسینً بً ٍاری یاسای دا نی  نجٍمً زمٍنی ئً ئً  ش سٌٍد مً ٌه ( بۆ ئ0979ًم

ٍكراٌه 4ش  ٌه گیرێت، بۆ ئً رده ران ٌه نٍێنً ٍان ئً  مً  دانیشتنی بچ ٌاران ٌ  ندیكای مافپً مانی كٍردستان ٌ سً رمً نی نٍێرانی عێراق ٌ پً نجٍمً ندامانی ئً نێ ر

 ٌ نجامدانی  پاشان ئً،  بجً مً ٌمێر ٌ سنێامنی ٌ دىۆك ٌ ىً ىً  نی، مً ده اكاری گشتی ٌ پسپۆرانی یاسایی ٌ مامۆستایانی زانكۆ ٌ  چاالكانی مًدا

ٌكردنً سً كۆنفرانسێكی مً ٌاكاری گشتی. كان بۆ ىً ی راسپارده ٌه ر ئاستی كٍردستان بۆ باڵ ٍاری یاسای دا  م

ٍازه ىً مك ٌ ره كردنی چً ٌ پێناسً  ٌه ڕٌٌنكردنًۆ بڵی،  نده ی گً مك ٌ زاراٌه چً  ت بً ی تایبًنگێك رىً . درٌستكردنی ف3ً ند  ڵی ٌ چً نده كانی گً ند ٌ شێ

  ٌه كرێنً ٌ شیده  راڤً مك چً 051  ٌ زیاتر مً  ( الپەڕو011)  پێكيات بێت مً  ین كً كً ٌ چاپ ده  نگێك ئاماده رىً ڵی فً نده ی گً ٌه ڕٌنً رٌبً  ت بً پرسێكی تایبً

ٌای كردٌه ٌه ، ئً مە ىەرێمی كٍردستان  نیً  یً ٌ شێٍه نگێكی مً رىً تاكٍ ئێستا ىیچ فً  ڵی، چٍنكً نده گً  ت بً تایبً كان پاڵپشت  مكً كارىێنانی چً بً  ش 

 كان. مكً ل كردنی چً ندێجار تێكً ٌ ىً  ختً زانیاری پێش ٌه  بێت بً نً

 كردوە:سێ پرۆژە كاری بۆ ئەو خراوی ستۆپ رێكو ماوەیەدا لە

ٌایە ساڵی ئایندە بە سرتاتیژیەتێكی نٍێ كارەكانی بەرێٍە -1  .ببات پڕۆژەی )بەىێسكردنی مێپرسینەٌە ٌ دەسەاڵتی یاسا مە ىەرێمی كٍردستان( بڕیار 

 .راپۆرتێك تێرٌتەسەل مەٌ بارەٌە باڵٌدەكاتەٌە پڕۆژەی )چاٌدێری كردنی پڕۆژە ٌ ىانگاٌەكانی چاكسازی حكٍمەت( مە كۆتایی ىەمٌٍ ساڵێك -2

ٌكاری ئەنیستیٍتی ریفۆرم بۆ گەشەپێدان جێ بەجێ -3  پرۆژەی )بەشداری کۆمەڵی مەدەنی مە پرۆسەی چاکسازی ٌ رٌبەرٌبٍنەٌەی گەندەڵی( كە بە ىا

 .دەكرێت
 درٌستكرد، بۆ ئەٌەیبە ىەردٌٌ زمانی )كٍردی ٌ ئینگنیسی(  ێكیماڵپەڕ  رێكخراٌی ستۆپ 5107مە ناٌەڕاستی ساڵی  (Stopac –ماڵپەڕی )ستۆپ ئەی سی 

ٍارچێٍەی پرۆژە ٌاٌی ئەٌ راپۆرتانەی رێكخراٌەكەمان مە چ ٌكردنەٌەی تە ٌكردنەٌەی گشت ئەٌ ىەٌڵ ٌ كانی ببێتە پێگەیەك بۆ باڵ باڵٌیكردۆتەٌە، ىەرٌەىا باڵ

ٍكراسی ٌ  چاالكییانەی رێكخراٌەكانی كۆمەڵی مەدەنی مە ىەرێمی كٍردستان، كە بۆ بەرەنگاربٍنەٌەی گەندەڵی ٌ پێشخستنی شەفافیەت ٌ دیم

 كەمكردنەٌەی ئاستی گەندەڵی دەیدەن.

 سایتەكە گرنگی دەدات بە:

 .ڵی ٌ شەفافیەت مەسەر ئاستی ناٌەخۆ ٌ دەرەٌە نده گً یپرس -0

ٌكردنەٌەی راپۆرتً -5  ڵی. نده ی گً ٌه رٌبٍنً رٌبًچاكسازی ٌ كانی  نگاٌه كان ٌ ىً ناٌخۆییً  باڵ

ٌكردنً -3  .ڵی ٌ شەفافیەت( نده ی زانستی مە بارەی )گً ٌه ی تٍێژینً ٌه باڵ

 ڵی مە ىەرێمی كٍردستان باڵٌدەكرێتەٌە. نده ی گً باره ٌاڵ ٌ راپۆرت ٌ زانیاری( مً ئیشكردن مەسەر ئەٌ دۆسیانەی گەندەڵی كە مە شێٍەی )ىً -4

 .ڵی ٌ شەفافیەت( نده شیاری ٌ مەعرریفە مە بارەی )گًببێتە پێگەیەك بۆ بە دەستيێنانی ىۆ  -5

ٌڵەتیانەی كە مەسەر گەندەڵی دەردەچن. -6 ٌكردنەٌەی ئەٌ راپۆرتە نێٍدە  باڵ
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ٍانان ٌ میدیاكاران ٌ مێكۆڵەران ٌ ، تا خستنە رٌٌی ئەزمٌٍنی چاكسازی ٌاڵتان -7 ببێتە بانكێكی زانیاری بۆ گشت چین ٌ تٍێژەكان بە تایبەتی چاالك

 ...ىتد.مۆستا ٌ قٍتابیانی زانكۆما

ٌكردنەٌەی گشت ئەٌ قانٍنە نێٍخۆیی ٌ نێٍدەڵەتیانەی كە بۆ پێشخستنی شەفافیەت ٌ بەرەنگاربٍنەٌەی گەندەڵی دەرچٌٍن. -8  دانان ٌ باڵ

 درٌستكردنی مینكی پەیٍەندی مەگەڵ دامەزراٌە جیيانیەكانی رٌٌبەڕٌٌبٍنەٌەی گەندەڵی. -9

 

 :یباڵوكراوەكان

 .یاسا لەهەرێمی كىردستان اڵتی سه دهپرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و ی م كه رزی یه راپۆرتی وهجیرەی یەكەم: زن. 0

 یاسا لەهەرێمی كىردستان اڵتی سه دهپرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و دووەمی رزی  راپۆرتی وه. زنجیرەی دووەم: 2

 یاسا لەهەرێمی كىردستان اڵتی سه دهەهێسكردنی لێپرسینەوە و پرۆژەی بسێیەمی رزی  راپۆرتی وه. زنجیرەی سێیەم: 3

 یاسا لەهەرێمی كىردستان اڵتی سه دهپرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و چىارەمی رزی  راپۆرتی وه. زنجیرەی چىارەم: 4

 داتاكانی گەندەڵی (2106 - 2105. زنجیرەی پێنجەم: راپۆرتی سااڵنە )5

 یاسا لەهەرێمی كىردستان اڵتی سه دهپرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و پێنجەمی رزی  هراپۆرتی و : شەشەم. زنجیرەی 6

 یاسا لەهەرێمی كىردستان اڵتی سه دهپرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و شەشەمی رزی  راپۆرتی وه: حەفتەم. زنجیرەی 7

 یاسا لەهەرێمی كىردستان اڵتی سه دهو پرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە حەفتەمی رزی  راپۆرتی وه: هەشتەم. زنجیرەی 8

 یاسا لەهەرێمی كىردستان اڵتی سه دهپرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و هەشتەمی رزی  راپۆرتی وه: نۆیەم. زنجیرەی 9

 ەكىردستان ل یمێر ەه ەل یچاكساز  یكانەو راسپارد ارڕیب (كان بڕیار و راسپاردهنگاندنی  ڵسه : راپۆرتی )چاودێری و ههدەیەم. زنجیرەی 01

 9/02/2106 كىەتاو  0/0/2106 ىانێن ەیماو 

 ( داتاكانی گەندەڵی.2107 - 2106. زنجیرەی یازدەیەم: اپۆرتی سااڵنە )00

 .بەشداری کۆمەڵی مەدەنی لە پرۆسەی چاکسازی و روبەروبىنەوەی گەندەڵی. زنجیرەی دوازدەیەم: 02

 بەڕووبىنەوەی گەندەڵی و پێشخستنی چاكسازی لە هەرێمی كىردستانئەنجامی راپرسیەك لەبارەی روو . زنجیرەی سێسدەیەم: 03

 

 پێكهاتىە لە: تۆڕی تارگێت بۆ شەفافیەت و سەروەری یاسا

 دانێپەعەو گ ەردەرو ەپ ۆ ب ەیپ یىویيضتتیئ -

 بۆ دژە گەهدەڵی پۆ صت ی کخراو ێر  -

 ۆزاهک ی چاو  ی کخراو ێر  -

 فەىیئ ی کخراو ێر  -

 ىانیيغێکر  یماف ەل یکۆداک ەڵەیمۆ ک -

 ەس ێئاو  ی کخراو ێر  -

 لھامیئ ی کخراو رێ -

 گىزارعت ی کخراو ێر  -

 زاوضتۆ کىرد ی کخراو ێر  -

 یتیەصتاۆ د ی کخراو ێر  -

 کانەهىر  ی کخراو ێر  -

 هجەگ یکاوەپرص ۆ ب الیعۆ ص یهدەهاو  -

 یبۆ ل یىتیيضتیئ -
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SUMMARY 

Assessment and Implementation of the Law on Access to Information 

This report consists of assessment and analysis of the Law on Access to 
Information in the Kurdistan region, follow-up and research on the law and 
barriers in front of the law is explained, a transparent government and a 
conscious citizen are two vital conditions for a functioning democracy, the 
availability of information is a fundamental human right. 

The Kurdistan region of Iraq (KRG) has passed Law No. 11 on Access to 
Information, this Act in relation to similar laws in the region, is a very good law 
but the problem that is not active in reality and therefore it is necessary to 
activate the law by pushing the authorities to take serious steps to put life into 
the law. 

The report contains: 

Preface 

Obstacles and challenges 

A poll on the implementation of Law on Access to Information 

Monitoring of electronic websites to the parliament, government and ministries 

Report recommendations 

Recommendations by Transparency International 

Documents and information 
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